
Δημοτικό Σχολείο Κλήρου 

Σχολική Χρονιά 2020-2021 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ 

Εργασίες για το σπίτι: Παρασκευή 22/1/2021  

  Ελληνικά:                                                                                                                                                                                                                        

✓ Κάποιος μεγάλος μας διαβάζει μία, δύο φορές  το κείμενο στη σελίδα 68  του 

βιβλίου Γλώσσας  μας με τίτλο «Χωρίς φώς» και στη συνέχεια το διαβάζουμε 

εμείς με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά όπως κάναμε και στην τάξη (ψιθυριστά, 

φωναχτά, θυμωμένα, κουρασμένα) μέχρι να το διαβάζουμε όμορφα και 

γρήγορα. 

✓ Με το κόκκινο χρωματιστό μας μολύβι εντοπίζουμε τα «Φ» (κεφαλαίο) και με 

το πράσινο χρωματιστό μας μολύβι εντοπίζουμε τα «φ» (μικρό) μέσα στο 

κείμενο και τα ζωγραφίζουμε. 

✓ Συμπληρώνουμε την άσκηση 1 στο βιβλίο Γλώσσας σελίδα 69. Στην άσκηση 

αυτή συμπληρώνουμε ανάλογα τα «Φφ» για να μάθουμε την ιστορία του 

παππού. 

Θυμάμαι ότι στην αρχή της πρότασης βάζω πάντα κεφαλαίο!! 

✓ Παίζουμε με το εφαρμογίδιο για να μάθουμε καλύτερα το γράμμα «Φφ». 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=487652. 

✓ Συμπληρώνουμε το μπλε βιβλιαράκι «Το λεξικό μου . 

✓ Συμπληρώνουμε  επίσης τη γραφή  του γράμματος  «Φφ» στο κίτρινο  

βιβλιαράκι «Γράφω σωστά». 

 

 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=487652


Μαθηματικά: 

✓ Στο άσπρο τετράδιο Μαθηματικών, σε καθαρή σελίδα, κάποιος μεγάλος βάζει 

τίτλο «Συμπληρωματική πρόσθεση και αφαίρεση», έπειτα χωρίζει τη σελίδα 

αυτή στη μέση και μας αντιγράφει τις πράξεις που στάλθηκαν σε φωτογραφία 

στην κοινότητα του viber.  

 

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία: 

Ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» 

Στην Ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην καθαριότητα του περιβάλλοντος και σε 

πιθανά προβλήματα που προκύπτουν από την αύξηση των σκουπιδιών. 

Βιβλίο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία»: 

➢ Σελ.57 (Φύλλο Εργασίας 1) 

Παρατηρούμε προσεκτικά την εικόνα με το σχολείο του Ζαχαρία και της 

Μαίρης. Περιγράφουμε προφορικά την εικόνα (π.χ. σκουπίδια, άσχημη 

μυρωδιά, ποιος τα έριξε εκεί, καθαριότητα του σχολείου). 

➢ Σελ.58 (Φύλλο Εργασίας 1) 

Διαβάζουμε τις λεξούλες στα γαλάζια κουτάκια. Μετά , αντιστοιχίζουμε τις 

λέξεις με την κατάλληλη εικόνα των σκουπιδιών. 

Σημείωση: Θα ήταν καλό, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες να γίνουν με τη βοήθεια 

κάποιου μεγάλου. Πιθανόν , να χρειαστούμε βοήθεια με την ανάγνωση των λέξεων. 

 

Σημειώσεις. 

Για τους γονείς… 

✓ Εάν θέλουμε να στείλουμε τις εργασίες, τις οποίες κάναμε για το μάθημα των 

Φυσικών Επιστημών, για διόρθωση, η κυρία Γιούλα θα χαρεί να τις δει στο 

email της yioulalexandrou@hotmail.com . 

mailto:yioulalexandrou@hotmail.com


✓ Όσοι θέλουμε και έχουμε χρόνο μπορούμε να κάνουμε επανάληψη στα 

γραμματάκια που κάναμε μέχρι τώρα στην πιο κάτω ιστοσελίδα με τα 

εφαρμογίδια.  

 

https://www.stintaxi.com/4-tauomicron-sigma973nunuepsilonphiomicron-

941phiepsilonrhoepsilon-betarhoomicronchi942.html 

Θα ενθουσιαστείτε με τις δραστηριότητες που μας δίνει ο Mickey Mouse!! 

 

Ευχαριστώ! Καλό σας Σαββατοκύριακο!!    
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